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دليل املزايا الجديدة
اإلصدار 2.00

املزايا التي أضيفت أو تغريت نتيجة تحديثات الربامج الثابتة قد ال تظل مطابقة لألوصاف الواردة يف املستندات 
املرفقة مع هذا املنتج. قم بزيارة موقعنا عىل الويب ملعلومات عن التحديثات املتوفرة ملختلف املنتجات:

https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/



املحتويات   
يقوم اإلصدار 2.00 من الربنامج الثابت X100V بإضافة أو تحديث امليزات التالية. للحصول عىل 

معلومات عن اإلصدارات السابقة، قم بزيارة املوقع التايل.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/  
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أصبح مرشح ND متاًحا اآلن أثناء تسجيل األفالم. وقد أدى ذلك إىل تغيري موضع رمز 

.LCD يف شاشة التصوير، سواًء يف منظار الرؤية اإللكرتوين أو شاشة ND 16، 150مرشح
،1
2 

2.00

22

ميكن اآلن أيًضا استخدام محول التقريب الرقمي يف حال تحديد RAW لـ 
H إعداد جودة الصورة > جودة الصورة يف قامئة التصوير. ومن ثم، متت إضافة 

الخيار تحويل التلفاز الرقمي إىل تحويل RAW يف قامئة العرض.
181 ،80

،3
4 

2075متت إضافة العنرص ذاكرة موضع اإلطار الساطع إىل D إعداد الشاشة يف قامئة اإلعداد.33

2226، 253ميكن اآلن تعيني أزرار الوظائفقفل املعايرة البقعية .44

55
تم إجراء تغيريات عىل الخيار محدد منظار الرؤية لـ D إعداد الزر/الطلب > قفل > 

2308اخرتوظيفة يف قامئة اإلعداد.

66

ميكن اآلن استخدام الكامريا ككامريا ويب. ومن ثم، متت إعادة تسمية العنرص 
D ضبط التوصيل > ضبط التوصيل بالحاسب يف قامئة اإلعداد إىل وضعية االتصال، 

.X WEBCAM كام متت إضافة الخيار
2399
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تغيريات وإضافات
التغيريات واإلضافات هي كام ييل.

اإلصدار 2.00  16 P :دليل املالك X100V
EVF/LCD شاشة

.ND تم تغيري موضع رمز مرشح C
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اإلصدار 2.00  150 P :دليل املالك X100V
ND مرشح

يؤدي تحديد ON إىل متكني الفلرت محايد الكثافة (ND) املدمج يف الكامريا، مام يؤدي إىل تقليل التعريض 
الضويئ بقدر يكافئ EV 4. يتيح ذلك الحصول عىل رسعة حاجب منخفضة أو فتحة أوسع الستخدامها مع 

األهداف املراد تصويرها ذات اإلضاءة الساطعة، مبا يتيح الحصول عىل عدم وضوح الحركة أو تنعيم تفاصيل 
الخلفية بدون املخاطرة بوجود التعريض الضويئ الزائد.

خياراتخيارات
ONOFF

  N .أثناء تسجيل األفالم ND ميكن اآلن استخدام مرشح
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اإلصدار 2.00  80 P :دليل املالك X100V
تحويل التلفاز الرقمي

استخدم تحويل التلفاز الرقمي لتكبري الصورة بشكل إضايف أثناء معالجتها للحصول عىل نتائج واضحة عالية 
الدقة.

قم بتعيني الزر تحويل التلفاز الرقمي لحلقة التحكم. 1

اخرت زاوية التكبري باستخدام حلقة التحكم. 2

70 مم *50 مم *قيايس (35 مم *)

ما يكافئ صيغة 35 مم  *

التقط الصور من زاوية التكبري املحددة. 3
  O  •.تنخفض جودة الصور قليالً تحت ظل إعدادات تحويل التلفاز الرقمي 50 و70 مم

 •.RAW ميكن اآلن استخدام محول التقريب الرقمي لصور
قد ال يتوفر محول التقريب الرقمي يف بعض األوضاع.• 

  N  •.إعداد التصوير > تحويل التلفاز الرقمي A ميكن كذلك الوصول إىل إعدادات تحويل التلفاز الرقمي عرب
زوايا الزوم املتوفرة عند تركيب عدسة تحويل هي 72 و100 مم لعدسات تحويل تليفوتوغرايف (محوالت • 

التقريب) و41 و58 مم لعدسات تحويل زاوية واسعة.
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اإلصدار 2.00  181 P :دليل املالك X100V
 RAWتحويل 

اإلعدادات التي ميكن ضبطها عند تحويل الصور من RAW إىل تنسيق آخر هي:
الوصفالوصفاإلعداداإلعداد

إنشاء نسخة باستخدام اإلعدادات قيد التفعيل يف وقت التقاط الصورة.يعكس ظروف التصويريعكس ظروف التصوير
اخرت حجم صورة.حجم الصورةحجم الصورة
اضبط جودة الصورة.جودة الصورةجودة الصورة

يضبط التعريض الضويئ.تقديم بضغط/ بسحبتقديم بضغط/ بسحب
يحسن التفاصيل يف املناطق املضيئة من الصورة من أجل تحقيق تباين طبيعي.نطاق دينامييكنطاق دينامييك

قلِّل من فقدان التفاصيل يف املناطق املضيئة والظالل للحصول عىل نتائج طبيعية DD أولوية النطاق أولوية النطاق
املظهر عند تصوير مشاهد عالية التباين.

يحايك تأثري األنواع املختلفة من أفالم التصوير.محاكاة فيلممحاكاة فيلم
إضافة ظالل دافئة أو باردة للصور أحادية اللون.لون أحادي اللونلون أحادي اللون

أضف تأثري فيلم حبيبي.تأثري حبيبيتأثري حبيبي

قم بزيادة نطاق درجات األلوان املتاحة لعرض األلوان التي متيل إىل أن تكون تأثري لون متعددتأثري لون متعدد
مشبعة بدرجة عالية، مثل درجات اللون األحمر، واألصفر واألخرض.

FX BLUEFX BLUE قم بزيادة نطاق درجات األلوان املتاحة لعرض درجات اللون األزرق.تدرج اللون تدرج اللون
ضبط توازن البياض.توازن البياضتوازن البياض

ضبط دقيق لتوازن البياض.تغيري توازن البياضتغيري توازن البياض
اضبط أماكن اإلضاءة والظالل.منحنى درجة اللونمنحنى درجة اللون

ضبط كثافة األلوان.لونلون
حدة ونعومة الحدود.الحدةالحدة

معالجة النسخة لتقليل البقع.تخفيض الضوضاءتخفيض الضوضاء
زيادة الوضوحالوضوحالوضوح

اخرت حيز اللون املستخدم إلعادة إنتاج اللون.حيز اللونحيز اللون
HDRHDR.تقليل فقد التفاصيل يف أماكن اإلضاءة والظالل

معالجة الصورة باستخدام تصوير فائق الدقة إلنشاء نسخة مكربة ذات طول بؤري تحويل التلفاز الرقميتحويل التلفاز الرقمي
واضح أطول.
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اإلصدار 2.00  207 P :دليل املالك X100V
ذاكرة موضع اإلطار الساطع

يتحرك اإلطار الساطع إلظهار نطاق القص الفعيل عند الضغط عىل زر الغالق حتى املنتصف. اخرت ما إذا 
كنت تريد أن يظل اإلطار الساطع يف املوضع الجديد عند تحرير الزر.

 

العرض عند الضغط عىل زر الغالق جزئًيا العرض العادي

الوصفالوصفالخيارالخيار
ON.يظل اإلطار الساطع يف املوضع الجديد عند تحرير زر الغالق
OFF.يعود اإلطار الساطع إىل وضعه الطبيعي عند تحرير زر الغالق
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اإلصدار 2.00     253 ،222 P :دليل املالك X100V
(Fn) ضبط الوظيفة

  تخصيص األدوار ألزرار الوظيفة
الوظائف التي ميكن تخصيصها إىل أزرار الوظائف

اخرت من:
حجم الصورة• 
جودة الصورة• 
 •RAW

محاكاة فيلم• 
تأثري حبيبي• 
تأثري لون متعدد• 
 •FX BLUE تدرج اللون
نطاق دينامييك• 
D أولوية النطاق• 
توازن البياض• 
الوضوح• 
اخرت ضبط عادي• 
منطقة الرتكيز• 
تحقق من تركيز بؤري• 
 •AF وضع
 •AF-C اإلعدادات املخصصة لـ
 •* op تحديد الوجه
تشغيل/إيقاف اكتشاف وجه *• 
محدد نطاق الرتكيز التلقايئ• 
وضع أداة البحث عن الرياضة• 
مؤقت ذايت• 
 •AE ضبط تصحيح
إعداد تصحيح الرتكيز• 
قياس ضويئ• 
نوع الغالق• 
تقليل الوميض• 
إعداد ISO تلقايئ• 
عدسة التحويل• 
مرشح تقليل الضوضاء• 
االتصال الالسليك• 

ضبط خاصية الفالش• 
 •TTL قفل
فالش النمذجة• 
تسجيل HD كامل برسعة عالية• 
إعداد الزيربا• 
ضبط مستوى املايك الداخيل/الخارجي• 
التحكم يف الصامت يف الفيلم• 
إعداد وضع العرض• 
مراجعة عمق النطاق• 
معاينةالتعرض/توازن البياض لوضع • 

يدوي
منظر طبيعي مبارش• 
رسم بياين نسيجي• 
مستوى إلكرتوين• 
وضع املؤرشات الكبرية• 
ضبط حلقة التحكم• 
 •(7 P) قفل املعايرة البقعية
قفل AE فقط• 
قفل AF فقط• 
 •AE/AF قفل
 •AF تشغيل
قفل AWB فقط• 
ضبط القفل• 
األداء• 
إرسال تلقايئ للصورة• 
د وجهة املزاوجة•  حدِّ
 •Bluetooth تشغيل/إيقاف
القامئة الرسيعة• 
تشغيل• 
ال يشء (تعطيل التحكم)• 

.OVF ال يتوفر التحديد عرب األزرار الوظيفية عند عرض  *
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قفل املعايرة البقعية
يف حال تحديد قفل املعايرة البقعية، ميكنك الضغط عىل زر التحكم لقياس هدفك باستخدام إعداد القياس 

بقعي بغض النظر عن الخيار املحدد حاليًا لـ A إعداد التصوير > قياس ضويئ. ميكن استعادة الخيار 
املحدد لـ A إعداد التصوير > قياس ضويئ بالضغط عىل زر التحكم مرة أخرى.
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اإلصدار 2.00  230 P :دليل املالك X100V
قفل

قفل عنارص التحكم املحددة ملنع التشغيل دون قصد.
الوصفالوصفالخيارالخيار

ضبط القفل
اخرت مام ييل:

فك قفل: إعادة ضبط خيارات القفل.• 
كل الوظائف: قفل جميع عنارص التحكم يف قامئة اخرتوظيفة.• 
الوظيفة املختارة: قفل عنارص التحكم املحددة يف قامئة اخرتوظيفة فقط.• 

اختيار عنارص التحكم التي يتم قفلها عند اختيار الوظيفة املختارة لـ ضبط القفل.اخرتوظيفة

  N  • ميكن قفل عنارص التحكم املحددة باستخدام الوظيفة املحددة يف أي وقت أثناء التصوير بالضغط مع
االستمرار عىل MENU/OK. إللغاء قفل عنارص التحكم، اضغط مع االستمرار عىل الزر مرة أخرى.

تم تغيري الخيار اخرتوظيفة > محدد منظار الرؤية:• 
 محدد منظار الرؤية (تدوير وتعليق): قفل امليزة املعينة ملحدد منظار الرؤية يف دوره كزر وظيفة. -
-  (OVF) ومنظار الرؤية البرصي (EVF) محدد منظار الرؤية: قفل االختيار ما بني منظار الرؤية اإللكرتوين 

.(ERF) وشاشة العرض املزدوج
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اإلصدار 2.00  239 P :دليل املالك X100V
وضعية االتصال

اضبط اإلعدادات لالتصال بأجهزة خارجية.
الوصفالوصفالخيارالخيار

USB قاريء بطاقة
يؤدِّي توصيل الكامريا إىل جهاز كمبيوتر باستخدام كبل USB إىل متكني وضع نقل 

البيانات تلقائيًا، األمر الذي يسمح بنسخ البيانات إىل الكمبيوتر. تعمل الكامريا بشكل 
طبيعي عندما ال تكون متَّصلة.

X WEBCAM
ميكن استخدام الكامريا باعتبارها كامريا ويب عند توصيلها بجهاز كمبيوتر يتم تشغيل 

برنامج FUJIFILM X Webcam عليه.

تحويل USB أويل/استعادة

 USB إىل متكني وضع تحويل USB يؤدي توصيل الكامريا إىل جهاز كمبيوتر عرب كبل
أويل/استعادة النسخ االحتياطي. تعمل الكامريا بشكل طبيعي عندما ال تكون متَّصلة.

تحويل USB أويل (مطلوب FUJIFILM X RAW STUDIO): استخدم محرِّك • 
 JPEG إىل صور بصيغة RAW معالجة الصور الخاص بالكامريا لتحويل الصور بصيغة

عالية الجودة برسعة.
ل إعدادات الكامريا. أِعد •  استعادة (مطلوب FUJIFILM X Acquire): خزِّن وحمِّ

تكوين الكامريا يف لحظة أو قم مبشاركة اإلعدادات مع كامريات أخرى من نفس 
النوع.

  N  قم بزيارة املواقع اإللكرتونية املوضحة فيام ييل للحصول عىل املزيد من املعلومات أو لتنزيل برنامج الكمبيوتر
التايل:

 • :Capture One Express Fujifilm
https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm

 • :Capture One Pro Fujifilm
https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm

 • :FUJIFILM X Acquire
https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/

 • :FUJIFILM X RAW STUDIO
https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/

 • :RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX
https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/

 • :FUJIFILM X Webcam
https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/
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